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 : املقدمت
ُطالبُقدوةُُُِمَحمَّد،ُنادُِسيُ ُنَُيالنبيُوخاتمُُِ،المرسلينَُُشرفَُِأُُعلىُوالصَّالةُوالسَّالمُالعالميَن،ُربُ ُهللُالحمدُُ
ُُالد ين،ُيومُالىُبهديوُُِيَُدُِىُُُوَمنُُْاجمعيَن،ُوصحبوُُِآلوُُِوعلىُ،واليقينُُِالحقُ 
ُوبعدُُ
ُوالحياةُُِوتعالىُسبحانوُُُاهللُبوجودُُِاإليمانََُُأنَُُّيرىُمنهما،ُكلُ ُفيُوالباحثَُُوالفلسفة،ُالد ينُُِفيُالناظرَُُفِإنَُّ

ُ.والفلسفةُالد ينُفيُُمهمَّانَُُِأساسانُُِوالمصير،ُالمبدأُعنُالبحثََُُأوُاآلخرة،
ُمن)المعاد(ُأَلجلُالحسابُوالجزاء،ُُالثانيةُالنشأةَُُتعتبرُُُ،(الوحيُعلى)ُشيءٍُُكلُ ُقبلُتعتمدُُُالتيُفاأَلديانُُ

ُالغيبياتُمنُِإنَّهاُحيثُُُِمنُُْبمعرفتهاُلعقلُِلُالطاقةَُُحيثُُُالعقل،ُدائرةُعنُخارجةٌُُألنَّهاُالغيبيات، ُفالمعادُُ،
ُالبواعثُاىمُمنُيعتبرُثانية،ُحياةٍُُفيُوالجزاءُُُالمسؤوليةُُُعليوُيترتبُُُوالذيُالموت،ُبعدُاإلحياءُُُىوُالذي
ُ.العادلةُالفاضلةُالحياةُُُماتتطلبوُُُكلُ ُعندُوالوقوفُُُالغير،ُحقوقُُِالتزامُُُساسوَُُأُُفاضل،ُمجتمعٍُُلقيامُِ
ُثمُالقيامة،ُوبيومُبالساعةُالكريمُالقرآنُيوسمُ مايُُُِبدءُُُىوُالكون،ُمنُالحياةُُُعندىاُتنعدمُُُالتيُالنهايةََُُأنَُُّوكما
ُواجتيازُُِوميزانٍُُحسابٍُُمنُذلكُمايتبعُُُالىُثمَُُّليها،ِإُُرواحهاَأُُعادةُِِإُُوُجساد،األَُُحشرُُِالىُالبدايةُُُىذهُتمتدُُ

ُ.سعيرىمُفيُالعذابُُِاصحابُُُويستقرُخلدىم،ُِجنانَُُالجنَّةُُِاصحابُُُبوُُِيستقرُالذيُ،ثمَُّالجزاءُصراط
ُُمعادالُمنُكمةُِحُِالُوبيانُُُِ،بعدُموتهاُاأَلجسادُبعثُُِعقيدةُُِثباتُِِإُُتظهُرَُأىميةُُُ،وُِلُ كُُُذلكمنُُو
ُ.كذلكُالكريمُالقارئُمعناُويطمئنُُُاليها،ُنطمئنُُُيةمرضُثمرةٍُُالىُنصلَُكيُُ،الجزاءُو

ليكونُُالموضوعُىذاُختياريفيُاُالسببَُُكانتُوالتيُالموضوع،ُىميةَأُُبيانُفيُالموجزةُالكلمةُىذهُوبعدَُ
ُبحثي، ُطبيعةُُُكانتُُْالمَُّفُ،البحثُُُعليهاُاشتملَُُالتيُالموضوعاتُُِعنُسريعةُفكرةًُُعطيَأَُُأنَُُْأودُ ُعنواَن

ُللتعريفُبالعنوان،ُمبحثاًُُعقدتُُُبحث،الُثناءَأُُاستعملُتهاُالتيُوالمفاىيمُالمعانيُتحديدُُُمنيُنتطلبُُُالبحثُِ
ُوالجزاِء،ُُوُوُ،والجزاءُوالعالقةُبينهمُوالمعادُالبعثُمعانيُتحديدجِلُألَُ ُالمعاِد ُكيفيِة ُلبياِن ُآخَر ُحكمُِمبحثًا

ُُوُوُالمعادُكمةُِحُبيانُُِمعُرع،الشَُُّنظرُفيُهمالُنكارُِاإلُُِوُاإليمانُِ بالتاليُُوُاإِلنسانُخالقألَُُمافائدتهالجزاء
ُ.المصادرُبثبتُُِوَذي َّْلُتوُُُالبحث،ُنقاطُُِبَأىمُُِوختمتُُُالمجتمع،إِلصالحُ

ُ
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ُالمبذولةُالجهودُفيُومسهماًُُبالنجاحُمكلالًُُالكريم،ُلوجهوُخالصاًُُىذاُعمليُيجعلَُُِإنُُْوجلَُُّعزَُُّاهللُاسألُُ
ُ.التوفيقُوليُهللُدُُوالحمُالعلمي،ُالبحثُفي

 ولالأ  املبحث
عريف بالعنوانال
َّ
 ت

ُمدخل:
ُوَأُُوتعالى،ُسبحانوُاهللُبوجودُُِبعدُُُآمنَُُقدُيكنُُْلمَُمنُُْالغيبيةُالحقائقُمنُبشيءُبَُخاطُُِنَُُأنُُْالعبثُُِمنُنَُِّإُُ

ُأَلنَُُّوجلَّ،ُعزَُُّاهللُكالمُُُىوُريمَُالكُالقرآنََُُأنَُُّينكرُُُوَأُُ،عليهمُالصَّالةُوالسَّالمُواإلنبياءَُُالر سلَُُصد قُُْيُُلم
ُوالمعادُثُُوالبعَُُ،(ٕ()ٔ)(اليقينُالخبرُطريقُعنُِإالَُُّبوُُِاإِليمانُُِالىُالسبيلَُُماُكلُ )ُىيُبالغيبيات،ُالمقصودَُ
ُتصورىاُالىُسبيلٌُُللعقلُُِكانُلماُوقوعها،ُعنُمخبراًُُاليقينيُالخبرُيأتُُِلمُفلوُالغيبية،ُموراألُُُمنُوالجزاء

ُ.الغيبياتُاسمَُُاأُلمورُُُىذهُعلىُاطلقَُُذلكَُُاجلُُِفِمنُُْبها،ُيمانواإلُِ
ُ:وكاإِلتيُمطلبيِن،ُعلىُالمبحثَُُىذاُقس مَُُأَُُأنُُْالمناسبُمنُورأيتُُُ

ُواصطالحاًُُلغةًُُ،والجزاءُوالمعادُثُِالبعَُُتعريفُُ:ُاالولُالمطلب
ُوالجزاءُوالمعادُثُِالبعَُُبينُالصلةُُ:ُالثانيُالمطلب
ُواصطالحاًُُلغةًُُ،والجزاءُُِوالمعادُُِثُِالبعَُُتعريفُُ:ُلاالُوُالمطلب
ُالمتكلميَن،ُلسانُعلىُاستعمالُهاُيتكررُُُلكلماتٍُُوالمفاىيمُالمعانيُتحديدَُُالمناسبُمنُرأيتُُ -

ُثُِالبعَُُعنُالحديثُمعرضُفيُالشريفة،ُالنبويةُاأَلحاديثُوكذاُالكريم،ُالقرآنُفيُذكرىاُويترددُُ
 .ُمرناَأُُمنُبصيرةٍُُعلىُنكونَُُحتىُصطالحية،واإلُُِاللغويةُالنظرُوجهةُمنوالجزاِءُُوالمعادُِ

 واصطالحاًُُلغةًُُ،ثُِالبعَُُمعنى .1

ُ:لغةًَُُأمَّا
ُ:يليُفيماُونُ َلخ صُُُاللغة،ُفيُمتعددةٌُُمعانٍُُفلوُُ

َعَثوُُُبَ َعثَوُُ:ُثَُعَُب َُ ُوحَدهُُُوُُلَُسَُرُْأَُ:ُأيُبَ ْعثًا،ُيَ ب ْ
ُغيرهُُِمعَُأرَسَلوُُُ:َأيُبِو،ُوبَ َعثَُ:ُُويقال
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ُ.(ٖ)ثَُفانبعَُُرسلوُُأَُ:ُُأيُايضاً،ُثَوُُعَُت َُواب ُْ
ُ:وجهينُُِعلىُالعربُكالمُفيُثُُوالبعَُ

ُحدىماأَُ ُوتعالىُسبحانوُاهللُكقولُ،اإِلرسالُُ: ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۇ ۆ   ۆ  چ:

ُ(ٗ)چۈ
ُفثاَر،ُاثرتوُُ:ُأيُفانبعَث،ُالبعيرَُُبعثتُُ:ُتقولُقاعٍد،ُاوُباركٍُُاثارةُُ:ُواآلخر
ُالموتىُوبعثُُ ُُالبعث،ُليومُنشرىم: ُوتعالى: ُسبحانُو ُيومُ(5)چے  ۓ  ۓچ  حيثُقالُاهلل ُيعني ،

ُفيُالعينُُِفتحُُُوَأمَّاُ،ثُِالبعَُُليومُُِىمرُُشُْنَُ:ُالموتىُفبعثُُُم،ىُُرَُشََُنُُ:يَأُُ،بعثاًُُهميبعثُُُ،الخلقَُُاهللُُُثَُعَُب َُفُ،(6)الحشر
ُ.(ٚ)فلغةٌُُثُِالبعَُُلفظُِ
ُ:اصطالحاًُُثُِالبعَُُمعنىَُأمَّا

ُ:لمتكلمينَُاُعندُفالبعثُُ
ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  چ    :وتعالىُسبحانوُاهللُقولُومنوُُُالقبور،ُمنُللموتىُواخراُجهمُوجلَُُّعزَُُّاهللُمنُاإِلحياءُُُ

مةُُُقالُحيثُُُحييناكم،أَُ:ُأيُ،(ٛ)چۋ  ۋ  ۅ ُاهللُثَُيبعَُُنَُْأُُوىو:ُ)ثُِعَُالب َُُعنُ(ٜ)السعدُالعالَّ
ُ(ٔٔ()ٓٔ).(اليهاُرواحَُاألَُُويُعيدُ،اأَلصليةَُُاجزاَئهمُيجمعَُُبَأنُُْالقبور،ُِمنُالموتى

ُالمني،ُمنُالمتكونةُىيُ:وقيلُواًل،َأُُالروحُُُبهاُتتعلَّقُُُالتيُاأَلجزاءُىي:ُفقيلُاأَلصلية،ُاأَلجزاءُفيُواخُتِلفَُ
ُويقابلهاُيتغذى،َُأنُُْقبلُخصالشَُُّفيُموجودةًُُكانتُالتيُىيُوقيلُبالمني،ُالمَلكُُُيعجنوُُُالذيُرابالتُ :ُوقيل

ُ:المقامُُِىذاُوتحقيقُُ،ُ(ٕٔ)الشارحُكالمُمنُالظاىرُُُوىوُبالغذاء،ُالحاصلةُاءُُاأَلجُز
ُيدلُُُفهذاُالحالتيِن،ُفيُباقٍُُالشخصَُُبَأنَُُّنقطعَُُُأنَّاُمعُبالذبول،ُوينقصُُُبالسمِن،ُيزيدُُُناحدَُِأُُبدنَُُرىَنُُأَنَّاُ

ُفهيُالبدن،ُىذاُلحقيقةُُِحافظةٌُُالنقصان،ُوُالزيادةُعنُمحفوظةٌُُالحالتيِن،ُفيُباقيةًُُاجزاءًُُبدنوُُِفيَُأنَُُّعلى
ُ.(ٖٔ)االصليةُُُاأَلجزاءُُ

ُ:ُ(ٗٔ)الفالسفةُعندُثُُالبعَُُوَأمَّا
ُُالموتى،ُاهللُحياءِإُُبمعنىُثُِبالبعَُُاليقولونَُُفهمُالجملةُوعلىُ،مذاىبُُُفيوُُِفلهم
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ُ.مطلقاُثَُالبعَُُيُنكرونَُ:ُالطبيعيونَُُفالفالسفةُُ
ُاهللُحياءبإُُِعنوُُُيُ َعب َّرُُُالذيُالجسماني،ُبالبعثُُِيقولونَُُالُانَّهمُعنهمُمشهورُُفالُ:اإِللهيونَُُالفالسفةُُُوَأمَّا

ُالمتكلمين،ُعندُالمعروفُبمعناهُُُالقيامةُيومَُُفينكرونَُُ،(ُقياَمُتوُُُقامتُُْفقدُُْماتََُُمنُْ:ُ)يقولونَُُألَنَّهمُ؛الموتى
ُ.(٘ٔ)المحشرُالىُوسوَقهاُاأَلجساد،ُحشرَُُوينكرونَُ

 واصطالحاًُُغةًُلُالمعاد،ُمعنى .2

ُ:ُلغةًَُُأمَّا
ُ(ٙٔ)العودُِمنُمشتقٌُُوىوُمكان،ُاسمُُُاوُميمي،ُمصدرٌُُفالمعادُُُ

ُ:ُقولهمُاللغةُاىلُُِلسانُعلىُيردُُُومما
ُكالعودةُُِوالرجوعُُُالعود،ُىوُالمعادُُ:ُوالًُأَُ

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ٻ  چ  :وجلَُُّعزَُُّاهللُقالُحيثُُُوالجنَُّة،ُومكةُُُوالحجُ ُاآلخرةُُُىوُوالمعادُُ:ُثانيا

ُ.(ٚٔ)چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  پپ  پ   پ

ڤ   ڦ  چ                       :وتعالىُسبحانوُاهللُقالُحيثُُُالخلِق،ُمعادُُُفاآلخرةُُُ،(ٛٔ)والمصيرُالمرجعُُُىوُوالمعادُُ:ُثالثاًُ

ُفيهاُيالتُآخرتيُليُصلحَأُُو:ُ)اسالنَُّكالمُىذاُوعلىُ،(ٜٔ)چڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
 (.القيامةُيومُاليوُمايعودُُ:ُُيَأُُمعادي،

ُ:ُُاصطالحاًُُالمعادُوَأمَّا
ُ:اصطالحاتٌُُفللمعادُِ

َُُأجزاءُُِرجوعُُُىوُمعاً،ُوالروحانيُالجسمانيُبالمعادُالقائلينَُُ،المتكلمينَُُمنُالمحققينَُُعندَُ:ُوالًُأَُ
ُ.(ٕٓ)المفارقةُبعدُاألبدانُالىُحُِواأَلروُاُالموت،ُبعدُالحياةُوالىُالتفرق،ُبعدُاإِلجتماعُالىُالبدن

ُِمنُعليوُُِكانتُُْماُالىُاأَلرواحُرجوعُُُفهوُفقط،ُالروحانيُبالمعادُالقائلينَُُاإِللهيين،ُالفالسفةُعندَُأمَّا:ُثانياًُ
ُ.(ٕٔ)الظلماتُُِِمنُبوُُِابُتِلَيتُُْعمَّاُالتبرؤُاوُاأَلالتُُِواستعمالُُِالبدن،ُعالقةُعنُالتجردُِ

ُواصطالحًا:.معنىُالجزاء،ُلغًةُٖ
ُ.(22)َأمَّاُلغًة:ُفهوُالمكافَأةُعلىُالشيء،ُومنو:ُجازاُهُمجازاةًُ
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 وَأمَّاُاصطالحًا:ُفهوُماُفيوُالكفايةُمنُالمقابلة،ُِإْنُخيراًُفخير،ُوِإْنُشراًُفشر،ُحيُثُقالُاهللُسبحانُوُوتعالى:

ُ،ُ(24)چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ ،ُوقالُاهللُتعالى:(23)چحخ  مخ جس  حسچ 

ُ.(26()25 )چ ھ  ھ  ے  ےچى:ُوقالُاهللُتعال
ُوالجزاءُوالمعادُُِثُِالبعَُُبينُلةُُالصُ :ُالثانيُالمطلب

ُثَُعُْب َُُأَلنَُُّوقيلُغيرُذلك،ُولكنيَُأميُلُالىُالرأيُاأَلوَِّل؛ُواحد؛ُبمعنىُوالمعادَُُثَُالبعََُُأنَُُّنَُيالمتكلماكثُرُُيرى
،ُعليوُكانُماُالىُالشيءُُِرجوعُُ:ُأيُ،ُالرجوعُُُووىُمنُو،ُالمعادُُُاشُتقَُُالذيُالعودُبمعنىُحياؤىم،ِإُُىوُالموتى

ُالذكرُُِآيُُِِمنُالكثيرَُُنرىُولذلكُ؛حياؤىمِإُُىوُعليوُكانواُماُالىُفِإرجاعهمُقبل،ُِمنُُْاحياءًُُكانواُفالموتى
ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  چ ُ:تعالىُاهللُقالُحيثُُُوالعودة،ُبالرجوعُُِواخرىُبالبعثُُِمرةًُُاإِلحياء،ُعنُتُعب رُالحكيم

ُوقالُ،(ٕٛ)چ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓچ   :وتعالىُسبحانوُاهللُوقالُ،(74)چۅ  ۋ  ۋ

َأكثُرُُاتفقَُُوقدُ،(ٜٕ)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤچ  :وتعالىُتباركُاهلل
ُوجلَُُّحياءِإُُبمعنىُالثالثةُاآلياتُُِىذهُفيُثُِالبعَُُمعنىُنََُّأُُعلىُنَُيالمفسُر ُ.(ٖٓ)الموتىُاهللُعزَّ
ُ،(ٖٔ)چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ   :وتعالىُسبحانوُاهللُقالُحيثُد،المعاُفيُوكذلك

ُتعالىُاهللُوقال     :ُوجلَُُّعزَُُّاهللُوقالُ(ٕٖ)چڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  :

ُ،اإِلعادةُُِفيُوردتُُْالتيُالكثيرةُاآلياتُمنُوغيرىاُ،(ٖٖ)چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺچ
ُمعنىُمنهماُيُفهمُالشرعُلسانُفيُُأطلقاُاذاُوالمعادُثَُالبعََُُأنَُُّنرىُلذلكُ،تىللمُوُاإِلحياءُىوُايضاً،ُومعناىا
ُفيُاللغة.ُمفهوماًُُاختلفاُوِإنُُْ،فيُاإِلصطالحُماصدقاُواحدٌُُىماُفاذاًُُاإِلحياء،ُوىوُواحد،

،ُفيكونُالجزاُءُثانيةٍُُحياةٍُُفيُوالجزاءُُُالمسؤوليةُُُعليوُتوقفُُتُالذيُىوُالمعادَُُالمعلومَُأنَُُّنفمُوَأمَّاُالجزاُء،ُ
ُللمعاِد،ُوُكلٌُّحسبُعملوُفيُالحياةُالدنيا،ُحيثُقالُاهللُسبحانُوُوتعالى: ﮳  چ ُنتيجَة ﮲   ے  ۓ  ۓ 

ُ(34)چ﮴ ُعزَّ ُاهلل ُبعدِل ُالناَر ُيدخلوَن ُواأَلشراُر ُوتعالى، ُسبحانُو ُاهلل ُبرحمِة ُالجنَة ُيدخلوَن ُفاأَلخياُر ،
ُ.التوفيقُوليُ ُهللُوالحمدُُبعدِلك،ُياَُأرحَمُالراحمين،ُوجلَّ،ُاللهمَُّعاملناُبرحمِتَكُالُ
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  املبحث
َّ
 انيالث

 
 
 أأ و زاء  واجل املعاد   كيفيت

 
 اجملتمع يف ماهثر

ُ:تمهيد
ُالجزاءُاأَلجسادُحشرُُِكيفيةَُُيِصفََُُأنُُْمُُلُْالعُُِيستطيعُُُال ُكيفية ُبالطريقةُامويُعل َلهُامُيَحل َلهَُأنُُْاليقدرُوُ،او

ُالبحثَُُيبدأُُُأَنَّوُُُفيُمحصورٌُُالعلمُُِشأنَُُأَلنَُُّوذلكُالحياة؛ُىذهُفيُاإِلنسانُُُارسهايمُالتيُالعلمية،
َُأنُُْذلكُبعدَُُالعقلُوعلىُالمحض،ُالتفكيرُاوُالعقلُوحيُعنُالبعيدةُالخارجيةُجربةالتَُّفيُتوجدُُُبموضوعاتٍُ

ُ.ُفقطُويحل لهاُيُ َفس رىا
ُويبحثُينظرََُُأنُُْالعلمُُُيستطيعُُُالذيُالموضوعُُُبعدُُُيوجدُُْلمُأَنَّوُُُ:لكذُومعنىُبعُد،ُايتحققُلمُْوالجزاء،ُفالمعادُُ

ُللهالكُحقيقتوُفيُقابلٌُُ(وجلَُُّعزَُُّاهللُذاتُعداُما)ُشيءٍُُكلََُُّأنَُُّىوُبِو،ُالجزمُُُيجبُُُالذيُولكنُفيو،
ُالعدمُُُذلكُُبعدَُُاعتراهُُُءسواُوجوىره،ُحقيقتوُمنُنابعاًُُوليسُالخارجُمنُعليوُُِواردٌُُالوجودََُُأنَُُّإذُُْوالعدم،

ُ.(ٖ٘)والفسادُوالشتاتُالتمزقُُُاعتراهُُُاوُفعاًل،
ُمْنُمعرفِةَُأىميةُ وكذاُالبدَُّمنُالجزمُبوقوعُالحسابُوالجزاء؛ُأَلنَُّالعدالَةُاإِللهيةُتقتضيُذلك،ُوَمنُثمَُّفالبدَّ

المجتمعُعندُاإِلعتقادُبصدقُحدوثُُِإثباتُعقيدةُالمعادُوالجزاءُفيُحياةُاإِلنسان،ُوكذاُاألَثرُالمترتبُفي
ُُ:مطالبُثالثةُعلىُالمبحثَُُىذاُاقس مَُأنُُْالمناسبُِمنُرأيتُُُلذلكالمعادُوالجزاء؛ُ

ُاأَلجسادُحشرُُِكيفيةُُ:ُولاألَُُالمطلب
ُوالجزاءُبالمعادُُِواإِلنكارُُِاإِليمانُُِحكمُُ:ُالثانيُالمطلب
ُالمجتمعُفيوالجزاِءُُالمعادُُِعقيدةُُِثرُُأَُ:ُالثالثُالمطلب

ُ

ُ

ُ

ُ
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 : ولالأ  املطلب
 
 : جسادالأ  حشر   كيفيت

ُ:ُثالثةُمذاىبٍُُعلىُالمعادُُِفيُاسُُالنَُّاختلفَُ

ُمعاًُُوحانيوالرَُُّالجسمانيُالمعادُُِثبوتُُُ:ىوُولاألَُُالمذىب

ُالدُ ُ ُسعُد مة ُالعالَّ ُقال ُحيُث ُوالجسماني، ُالرَّوحاني ُبالمعاِد ُالقوِل ُالى ُاإِلسالم ُُعلماِء ُمن كثيٌر ينُذىبَُ
،ُ(ٔٗ)زيدُبيَأُُوُ(ٓٗ)والقاضيُ(ٜٖ)والراغبُ(ٖٛ)والحليميُ(ٖٚ)الغزاليكُهم،منُالمحققيينَُ:ُ)وعندُ(ٖٙ)التَّفتازاني

ُوجسماني( ُىوُالحقيقةُفيُاإِلنسانَُُفِإنَُُّالبدن،ُالىُيعودُمجردُجوىرٌُُالنفسََُُأنَُُّعلىُبناءاًُُ،(ٕٗ)روحاني
ُمجرىُالنفسُمنُيجريُوالبدنُوالمعاقب،ُالمثابُوُوالعاصيُوالمطيعُُُفُُالمكلَُّوىوُ،(ٖٗ)الناطقةُالنفس
ُ)بَعثُِالُعنُالتَّفتازانيُالد ينُسعدُقالُحيث.(ٗٗ)البدنُفسادُبعدُباقيةٌُُفالنفسُُُاآللة، ُاهللُيبعثَُُنَُْأُُىو:

ُ.(٘ٗ)(ليهاِإُُاأَلرواحَُُعيدَُويُُُصليةاألَُُهمجزائََُأُُيجمعَُُنَُْأُبُالقبور،ُمنُالموتىُوتعالىُسبحانوُُ

ُ)البَعث(َُأنُّ:مالكالُىذاُومعنى ُىذاُاصحابُمنُلناُيُنقلُُْولمُفحسب،ُاأَلصليةُباأَلجزاءُيتعلَّقُُُِإنَّماُالمعاَد
)َأي:ُُبالمعادينُُِالقائلينَُُمنُكثيرٍُُفكالمُُُللبدن،ُبالنسبةُاإِلعادةُكيفيةُتصويرُفيُصريحٌُُقولٌُُذىبُِالم

ُالبدن،ُلذلكُالمتفرقةُاأَلجزاءُمنُوتعالىُحانوُُسبُاهللُُُيخلقََُُأنُُْ:ذلكُمعنىُنََُّأُُالىُ،الروحانيُوالجسماني(
ُبحسبُولاألَُُالبدنُغيرُ:قولوُُُيضيرناُوالُالبدن،ُخرابُبعدُوالباقيةُالمجردة،ُوُُنفسَُُليوِإُُعيدفيُُُآخر،ُبدناًُ

ُ.(ٙٗ)ىذاُبعينوُالمعدومُعادةِإُُامتناعُ:قولوُُُوالُالشخص،

ُفقطُالروحانيُالمعادُُِثبوتُُ:ُانيالثَُّالمذىب

ُالمادة،ُعنُالمجردةُالناطقةُُُنفسوُُُىوُبالحقيقة،ُاإِلنسانََُُأنَُُّعلىُبناءًُُاإِللهيين،ُالفالسفةُُِكثرَُِأُُبُُمذىُىذا
ُىناكُوشقاوتهاُفسعادتها.(ٚٗ)المجرداتُعالمُالىُتعودُُُثابتٌة،ُالبدنُفناءُُِبعدَُُىيُفِإذاًُُللفساد،ُقابلةٍُُغيرُفهي

ُمستحيلةٌُُالمعدومُاعادةَُُأَلنَُُّيعود،ُفالُينعدمُُُفهوُالبدنُُُمَّاوأَُُالدنيا،ُفيُهاورزائلُُِالنفسانيةُهابفضائلُِ
ُ.(ٛٗ)عندىم
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ُمطلقاًُُللمعادُُِالمنكرينَُُمذىبُُ:ُالثالثَُّالمذىب

ُاإِلنسانََُُأنَُُّالىُذىاباًُُالموِجد،ُالخالقَُُنكرونَُويُُُالخالقة،ُبالطبيعةُيقولونُالذينُ،(ٜٗ)الطبيعيونُالفالسفةُوىم
ُالهيكل،ُىذاُينعدمُُُاإِلنسانُُُماتَُُفِإذاُيعاد،ُفالُعراضوَُِأُُوُبصورتوُُِيفنىُالذيُ،المحسوسُالهيكلُُُىذاُىو

ُ.المتفرقةُالعنصريةُالموادُِإالَُُّيبقىُوالُالبدن،ُمعُالنفسُُُتفنى:ُيأَُ

ُوالنبات،ُنالحيواُكسائرُاإِلنسانََُُأنَُُّوزعمواُمطلقًا،ُالمعادَُُانكرواَُثمَُُّفَمنُُْالمعدوم،ُِإعادةُنكرونَُُيُُانَّهمُثمَُّ
ُىذهُفيُالحسيةُواآلالمُاللذاتُُِبحسبُلوُفيماُمنحصرةٌُُوشقاوتوُُُسعادتوُُُفِإذاًُُشيٍء،ُكلَُُّفاَتوُُُماتَُُفِإذا

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  چ  :ُوزعمهمُلحالتهمُحكايةًُُوتعالىُسبحانوُاهللُقالُولذلكُ؛(ٓ٘)الدنياُالحياة

ُ.(ٔ٘)چ ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ

ُمعادَُُالُِإنَّوُُ:ُيقولونُحيثُعموماً،ُفلسفتهمُفيُوالُ،ُالمسألةُىذهُفيُبهمُعتدُُُيُُالُالذيُونيالطبيعُفالفالسفة
ُواأَلعراض،ُالقوىُمنُمزاجُنُْمُُِلوُُُبماُالمحسوسُُُالهيكلُُُىذاُ،(اإِلنسان:ُاي)ُأَنَّوُُمنهم،ُُزعماًُُاصاًل،ُللبشر

ُىذاُوفيُللمعدوم،ُِإعادةَُُالُفِإنَّوُُُالمتفرقة،ُالعنصريةُادالمُوُِإالَُُّيبقىُوالُالحياة،ُوزوالُبالموتُيفنىُذلكُفِإنَُّ
ُاىلُمنُالمحققونَُُمايراهُعلىُللشرعُوتكذيبُالفلسفة،َُأىلُُِمنُالمحققونَُُمايراهُُُعلىُللعقلُُِتكذيبٌُ

ُ.(ٕ٘)الملة

ميان حكم: الثاني املطلب نكارو اإل   اجلزاءو باملعاد اإل 
ُ ُثانية،ُمرةًُُالحياةُالىُوِإرجاعهاُالموتىُتعالىُاهللُحياءِإُُبمعنىُالشرع،ُظرنُفيلمعادُباُاإِليمانمنُالمعلومَُأنَّ

ُكفِرُبالضروُرُمَُلُِعُُُمماُصارُحتىُالد ين،َُأركانُمنُركناًُُيعتبرُبدية،َأُُاخرىُحياةًُُيعيشواُكي ِةُمنُالد ين،ُوعلى
ُ.(ٖ٘)َمْنُأَنكَرُجواَزُوقوعِو،ُاوُأَنكَرُوقوَعُوُوِإْنُجوَّزهُُ

ُالموِت،ُبعدَُُيُبَعثََُُأنُُْبدَُُّالُفِإنَّوُاخرى،ُحياةًُُنسانللُُِبَأنَُُّاإِلخبارُعلىُجميعاًُُالر سلَُُُأجمعَُُقدلجزاءُفَأمَّاُاُو
ُسعادٍة،ُفيُِإمَّاُيكونُسوفُالمستمرةُالثانيةُحياتوُفيُوأَنَّوُُُانتهاء،ُوالُانقضاءُبالُذلكُبعدُحياتوُليستأنف
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ُالشريرة،ُاوُالخيرةُعمالوَُِأُُمعُيتناسبُمنهماُكلٌَُُأليم،ُوعذابُمستمرةُوةٍُشقاُفيُوِإمَّاُخالد،ُونعيمُدائمةٍُ
ُاإِليمانُوبعدَُُوتعالى،ُسبحانوُُُباهللُاإِليمانُبعدَُأىميتوُُُتأتيُعظيمٌُُركنٌُُفهوُالدنيا،ُالحياةُىذهُفيُبهاُأَتىُالتي

ُ.الصَّالةُوالسَّالمُعليهمُبرسلو

ُوكذاُالمسلمين،ُزمرةُفيُداخالًُُمؤمناًُُ)الجزاء(ُاأُلخرىُوالحياةُمعادبالُنيؤمُالَُمنُُْدُُاليعُاإِلسالميُفالد ين
ُ.الموفقُالىُسواءُالسبيلُوُعلمَأُُواهللُدائرتو،ُعنُخارجاًُُاممنكرىُيعتبر

 : الثالث املطلب
 
ثر  اجملتمع يف واجلزاء ملعادا عقيدة   أأ

ُظامالنُ ُىذاُعلىُالعالمُىذاُخالقََُُأنَُُّالبديهيُِمنفَُُوالمجتمع،ُلأَلخالقُماوفائدتهُ،والجزاءُُِالمعادُُِحكمةَُُُأمَّا
ُمنُمافيوُكلَُُّخلقَُُبلُعبثاً،ُيخلقوُوتدبيره،لمُحكمتوُوعظيمُُِوعلمو،ُقدرتوُكمالُعلىُيدلُُُالذيُالبديع،

ُناسبُُيتُجزاءٍُُوالُحسابٍُُبالُفيوُُِوَمنُُْالعالمُىذاُيهملََُُأنُُْيُتصورُُُوالُمعينة،ُولغايةٍُُمعين،ُلعملٍُُالموجودات
ُعاَلمٍُُوَخلقُُِتجديد،ُبدونُالبديعُالُصنعُىذاُيُهدمََُُأنُُْيُتصورُُُالُكماُيستحقوَن،ُبماُويجازيهمُعملهم،ُنوعُُِمع

ُبدَُُّوالَُأعمالو،َُأزاءُمحاسبتوُُِِمنُبدَُُّفالُمعينة،ُووظيفةٍُُمعين،ُعملٍُُوإِلداءُلغايٍة،ُُخِلقَُُفاإِلنسانُمنو،ُاحسن
ُتقتضيوُالذيُىوُىذاَُأمره،ُفيُمختارُمفك رُكمخلوقُمجازاتوُعلىُوحصولوُ،َأفعالوُجميعُعنُسؤالوُُِِمن

﮲    چ  :ُُوتعالىُسبحانوُاهللُقالُحيثُاإِللهية،ُوالعدالةُاأَلزليةُالحكمة ے  ے  ۓ  ۓ 

﮵  ﮴   ُالدنيا،ُىذهُفيُوشرٍُُخيرٍُُمنُعملُبماُاإِلنسانُيحاسبُُأخرىُحياةُمنُبدَُُّفالُ،ُ(ٗ٘)چ﮳ 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ :ُوجلَُُّعزَُُّاهللُقالُحيث

ُ.(٘٘) چگ  

ُيقدرونُبقدرةُوزودىمُوالقبيحُالحسنُبينُبهاُيميزواُكيُعقواًل،ُوَأعطاىمُالخلقََُُخَلقَُُوتعالىُسبحانوُفاهلل
ُهُُعبيدَُُهملَُيَُأنُُْالعالمينَُُعنُالغنيُوتعالىُسبحانوُُُاهللُحقُ ُفيُذلكُبعدُيُتصورُُُفهلُوالشر،ُالخيرُعلىُبها

ُ!.ُدىسُُُهمويتركَُ
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ُيمكنُالُالقبائحُعنُالزجرُوكذاُبفعلها،ُالثوابُُُيربطََُُأنُُِْإالَُُّيمكنُالُالطاعاتُفيُالترغيبََُُأنَُُّالمعلومُومن
دُُُالعقابُوذلكُفيِو،ُالمرغَّبُُُالثوابُُُفهذاُبفعلها،ُالعقابُُُيربطََُُأنُُِْإالَُّ ُىذهُُفيُحاصلُغيرُ،ُوىوبوُُِالمهدَّ

ُللحسابُجميعاًُُىوالءُُِثُِبعُُْعلىُبتوقفُُُفهوُذلك،ُفيهاُيحصلُُُُأخرىُحياةٍُُِمنُبدَُُّفالُِإذاًُُا،الدني
ُ.(ٙ٘)والجزاء

ُالُوَأنُُْالمسيء،ُوبينُالمحسنُبينُيُ َفر قََُُأنُُْوتعالى،ُتباركُاهللُحكمةُُِِمنُُْبأَنَّوُالعقل،ُصريحُبحكمُوكذلك
ُالمؤمنَُُنرىُألَنَّناُالدنيا،ُىذهُفيُموجودةُغيرُالتفرقةُُُفهذهُُِطيع،المُالمؤمنُةُِمنزلُفيُالجاحدَُُالكافرَُُجعلَُيَُ

ُالفاسقُاوُالكافرَُُنرىُكماُ،ثوابٍُُغيرُمنُويموتُوايذاء،ُضيقٍُُفي(ُحياناًُا)ُيعيشُُُالدنياُىذهُفيُالمطيعَُ
ُالثوابُُُبهاُيصلُُُخرىاُوحياةٍُُبعثٍُُِمنُُِْإذاًُُبدَُُّفالُاليو،ُيصلُُُعقابٍُُغيرُمنُويموتُواسعة،ُراحةٍُُفي(ُحياناًُا)

  ڳڳ  ڳ  ڳچ  :ُوتعالىُسبحانوُُُاهللُقالُحيثُالعاصي،ُالمسيءُالىُوالعقابُُُالمطيعُالمحسنُالى

ھ  ھ  ھ  ھ    ہں        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ڱڱ  ڱ  ڱ

﮴  ﮳         ﮲   ُاهللُقالُحيثُوسفهاً،ُعبثاًُُالدنياُىذهُلكانتُوِإالَُُّ،(ٚ٘)چے  ے  ۓ   ۓ   

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ :وتعالىُسبحانو

ُ.(ٛ٘)چڦ

ُيعتبروُُثانيٍة،ُحياةٍُُفيُوالجزاءُُُالمسؤوليةُُُعليوُتوقفُُتُالذيُىوُالمعادََُُأنَُُّ:تقدمَُُمماُفيتضحُُُُوبعدُُ ُمنُكذا
ُنحوُالواجبَُُِأداءُُُىوُفرادهُِاُدستورُُُ،آخراًُُفاضلٍُُمجتمعٍُُلقيامُُِإِلصالحُاإِلنسانَُأواًل،ُوبالتاليُالبواعثَُأىمُِ
ُالحياةُماتتطلبوُُُكلُ ُعندُوالوقوفُُُالغير،ُاحترامُُُوَأساسوُُُالمجتمع،ُونحوُالنفسُونحوُوتعالى،ُسبحانوُاهلل

ُسبحانوُاهللُمخافةُُُالحكمةُُِرأسَُُأَلنَُُّوالسالم؛ُالفضليةُُُوكذاُالمجتمع،ُفيُالعدلُُُيسودَُُكيُالفاضلة،ُالعادلة
ُحميدة،ُبصفاتٍُُاأَلفرادُلتربيةُُِالحقيقيُالباعثُُُىوُوالمسؤليُة،ُالجزاءُُُعليوُيترتبُُُالذيُادُُفالمعُ،(ٜ٘)وتعالى

ُوبالتاليُالخير،ُفيُالترغيبُاوُالشر،ُعنُللزجرُُِيكفيُالُوحَدهُُُالقانونَُُأَلنَُُّفاضل،ُمجتمعٍُُلتكوينُُِوبالتالي
ُعزَُُّاهللَُأمامَُُوالمسؤوليةُُُالجزاءَُُُأساسوُُُديني،ُزعٍُواُمعاونةُُِبدونُفاضلُمجتمعٍُُلتنظيمُُِيكفيُالُوحدهُُُفالقانون
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ُحكمةُُُتظهرُُُالموجزةُُِالكلمةُُِوبهذهُخالدة،ُثانيةُحياةُفيُالنعيمُفيُالرغبةُُُاوُالعذاب،ُمنُوالخوفُُُوجلَّ،
ُ.ُوالسدادُالتوفيقُوليُ ُهللُوالحمدُُُوالمجتمعات،ُاأَلفرادُحياةُفيُماهوفائدتُُُ،والجزاءُالمعادُِ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

هم النتائج  اخلامتت                                        أأ
ُ:ةتياألَُُالنتائجُالىُتوصلتُُُفقدُالبحث،ُىذاُتمامإُِبُعليَُُّوتعالىُسبحانوُُُاهللُنَُّمَُُنَُْأُُبعد

 .واحدُبمعنىُوالمعادُثَُالبعَُُنَُّبدوُللباحثُأَُي .ٔ

 :ُثالثةُمذاىبُعلىُالمعادُفيُالناسُُُختلفَُا .ٕ

 .والمتكلمينَُُسالماإلُُِعلماءُُِمنُكثيرونَُُقالَُُوبوُُِمعاً،ُوالروحانيُالجسمانيُالمعادُُِثبوتُُ.ُأَُُُ

 .اإللهيينَُُالفالسفةُُِكثرَُِأُُعندُفقط،ُالروحانيُالمعادُُِثبوتُُُ .ُب

 .ينيالطبيعُالفالسفةُعندُمطلقًا،ُالمعادُانكارُُ .ُج

ُمرةًُُالحياةُالىُوِإرجاعهاُالموتىُتعالىُاهللُاءحيِإُُبمعنىُرع،الشَُُّنظرُفيلمعادُوالجزاءُباُاإِليمانُنَُِّإُ .ٖ
منُُبالضرورةُمَُلُِعُُُمماُصارُحتىُالد ين،َُأركانُمنُركناًُُيعتبرُُُبدية،َأُُخرىُأُُحياةًُُيعيشواُكيُثانية،

 الد ين،ُوعلىُكفِرَُمْنُأَنكَرُجواَزُوقوعِو،ُاوُأَنكَرُوقوَعُو.ُ

 .ثانيةٍُُحياةٍُُفيُوالجزاءُُُالمسؤوليةُُُعليوُتوقفُُتُالذيُىوُالمعادَُُنَُِّإُ .ٗ

 .فاضلُمجتمعٍُُلقيامُُِإِلصالحُاإلنسان،ُوبالتاليُالبواعثُىمَأُُمنُوالجزاء،ُالمعادُنَُِّإُ .٘

 

ُكنتُُُنُِْإُُوُوتعالى،ُسبحانوُُُاهللُفبفضلُصواباًُُليوُِِإُُتوصلتُُُماُكانُنُْفإُُِ،نتائجٍُُنمُُِليوُِِإُُتوصلتُُُماُةُُخالصُىذا
ُ.وفيقالتَُّوليُ ُهللُالحمدُُلمُوَأجل ،ُُواهللُاعُوُ،ُنفسيُنُْفمُُِخطأتَُُأُُقد

ُ

ُ

ُ
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 الهوامش
                                                           

 .ُٖٔٓصُ،مٕٙٓٓ–هُٕٚٗٔ،ٕٙطُبيروت،ُالمعاصر،ُالفكرُدارُالبوطي،ُرمضانُسعيدُُمَحمَّدٌُُ.د.ُأُُالكونية،ُاليقينياتُكبرىُ(1)
ُوتعالى،ُسبحانوُاهللُبوجودُاإِليمانُُ(ُالغيب)ُفيُيدخلُُُذلكُعلىفُالحواس،ُعنُغائباًُُكانُماُفكلُ ُالكريم،ُالقرآنُفيُبالغيبُالمقصودُامََُّأُُ(2)

ُ.ٖٔٓصُالبوطي،ُرمضانُسعيدُُمَحمَّدٌُ.ُد.ُأُُنفسو،ُجعالمُرينظر:ُ.ُوالجنُبالمالئكةُواإِليمانُُ
ينُجمالُ،ُالمصريُفريقياألَُُمنظورُبنُمكرمُبنُُمَحمَّدٌُُالعرب،ُلسانُ(3)  .ٙٔٔ/ُٕالباءُفصلُاءثَّالُبابُبيروت،ُصادر،ُدارُالفضل،ُبوَأُُالد 
 .٘ٚ:ُاآليةجزءُمنُُيونس،ُسورةُ(4)
 .ٙ٘سورةُالروم،ُجزءُمنُاآلية:ُُُ(5)
مةُالراغبُاأَلصفهاني،ُالمتوفىُسنةُُ(6ُ) ُ.ٕٖٔى ،ُصٕ٘ٗٔ.ُسنةٗدمشق،ُطُ-ى ،ُدارُالقلمٕ٘ٗينظر:ُمفرداتُالفاظُالقرآن،ُالعالَّ
ُ.ٚٔٔ/ُٕمنظور،ُبنِإُُالعرب،ُلسانُ(7)
ُ.ٙ٘:ُاآليةُالبقرةُسورةُ(8)
ُسنة(ُخراسانُبالدُمن)ُبتفتازانُوِلدَُُوالمنطق،ُوالبيانُلعربيةاُأئمةُمنُالتَّفتازاني،ُاهللُعبدُبنُعمرُبنُمسعودُىوُالتَّفتازاني،ُالد ينُسعدُ(9)

ُكتبوُومنُسرخس،ُفيُودفنُم،ُٜٖٓٔ–ُهُٖٜٚسنةُوماتُم،ُٕٖٔٔ–ُهٕٔٚ ُالنسفيةُالعقائدُوشرحُوالمطولُالمنطقُتهذيب:
 .ٜٕٔ/ُٚ،ُبيروتُ–ُللماليينُمالعلُدارُالزركلي،ُالد ينُخيرُاألعالم،:ُينظر.ُالشمسيةُوشرحُالتَّنقيحُغوامضُكشفُالىُوالتَّلويح

ينُسعدُالنفسية،ُالعقائدُشرحُ(10) ُدارُشنار،ُالهاديُعبدُبنُالسالمُعبدُعليوُعلَّقُه،ُٖٜٚسنةُالمتوفىُالتَّفتازاني،ُعمرُبنُمسعودُالد 
 ٖٓٔٓصُم،ُٕٚٓٓ–ُهُٕٛٗٔسنة.ُطُالبيروتي،

ُمقيدةُتستعلُفِإنَّماُالر سلُُِعثةُُِبُُوَأمَّاُالموت،ُبعدُاإِلحياءُبهاُفالمرادُكالم،الُعلمُفيُاطلقتُمتى(ُثعَُالب َُ)ُكلمةَُأنَُُّمالحظتو،ُيجدرُمماُ(11)
 .اإِلضافةُلهذه

مةُ،النَّسفيةُالعقائدُشرحُُِشرحُُُبراس،النُ :ُينظرُ(12)  .ٕ٘ٗصُم،ُٜٕٓٓ–ُهُٖٓٗٔسنة.ُطُاإِلستانة،ُالفرىاري،ُالعزيزُعبدُبنُُمَحمَّدٌُُالعالَّ
 .ُٕ٘ٗصُالفرىاري،ُُمَحمَّدٌُُ،النَّسفيةُالعقائدُشرحُُِشرحُُُراس،النبُ :ُينظرُ(13)
ُتباركُاهللُنَُِّإُُوُم،الَُالعَُُمُِدَُقُُِلةمسأَُُعنُفضالًُُوحشرىا،ُجساداألَُُبعثُنكارىمإُِ:ُُمسائلُثالثُفيُالغزاليُماماإلُُِرىمكفَُُّدفقالفالسفة:ُُ(14)

ُُمَحمَّدُبنُُمَحمَّدُحامدُيأَبُمامللُُِ،ُالفالسفةُتهافت:ُينظر.ُبوجوٍُُسالماإلُُِتالئمُالُالثالثُالمسائلُفهذهُبالجزيئيات،ُعلماًُُيحيطُالُوتعالى
 .ُٕٖٔصُم،ٜٚٗٔ-ُى ُٖٙٔٔ.ُسنةطُالقاىرة،ُالعربيةُالكتبُحياءِإُُدارُدنيا،ُسليمانُتعليقُى ،ُ٘ٓ٘سنةُىالمتوفُ،ُالغزالي

 .ٕٗصُ،ُمُٜٜٛٔ–ُهُٜٔٗٔسنةُاستانبولُفي.ُطُ،ُيدينَأُُرسالنَأُُعلي.ُد.ُأُُوالفالسفة،ُالمتكلمينَُُبينُوالخلودُُُثُُالبعَُ:ُينظرُ(15)
ُاألصلُبحسبُلتحركهاُ؛أَلفاًُُالواوُُُقُِلَبتُُْثمَُُّقبلها،ُالصحيحُالساكنُالىُالمعتلةُالواوُُِحركةُُُنُِقَلتُُْ،(َمْفَعل)ُوزنُعلى(َُمْعَود)ُصلوَُُأُُوُ(16)

 .معاداًُُفصارُ،اآلنُبحسبُقبلهاُماُوافتتاح
 .٘ٛ:ُاآليةُالقصص،ُسورةُ(17)
ينُمجدُالمحيط،ُالقاموسُ(18)  ٖٛٔ/ُُٔالدال،ُبابُالعينُفصلُالفكر،ُدارُآبادي،ُالفيروزُيعقوبُبنُُمَحمَّدُالد 
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 .ٕٚ:ُُاآليةُمنُجزءُالروم،ُسورةُ(19)
 .٘ٗصُ،ُرسالنَأُُعليُد.ُأُُ،ُوالفالسفةُالمتكلمينُبينُوالخلودُُُالبعثُُ:ُينظرُ(20)
 .٘ٗصُرسالن،َأُُعلي.د.ُأُُوالفالسفة،ُلمينالمتكُبينُوالخلودُُُالبعثُُينظر:ُُ(21)
ينُُمَحمَّدٌُُ(22)  .ٕٖٔ/ٗبنُيعقوبُالفيروزُآبادي،ُفصلُالجيمُبابُالواوُوالياء،ُُينظر:القاموسُالمحيط،ُمجدُالد 
 .ٙٚسورةُطو،ُجزءُمنُاآلية:ُ(23)
ُ.ٕٔسورةُاإِلنسان،ُاآلية:ُُُ(24)
 .ٓٗسورةُالشورى،ُجزءُمنُاآلية:ُُ(25) 
ُُ.ٜ٘ٔاتُالفاظُالقرآن،ُالراغبُاأَلصفهاني،ُصينظر:ُمفردُ(26)
 .ٙ٘:ُاآليةُالبقرة،ُسورةُ(27)
 .ٜٕ٘:ُاآليةُمنُُجزءُالبقرة،ُسورةُ(28)
 .ٚ:ُُاآليةُالحج،ُسورةُ(29)
 .ٜٗصُ،ُرسالنَأُُعلي.ُد.ُأُُوالفالسفة،ُالمتكلمينُبينُوالخلودُالبعثُُ(30)
ُ.ُٔٔاآليةُ،الرومُسورةُ(31)
 .ٕٚ:ُُاآليةُالروم،ُسورةُ(32)
 .ٔ٘:ُاآليةجزءُمنُُ،سراءاإلُُِسورةُ(33)
 .ٜٖسورةُالصافات،ُاآلية:ُُُ(34)
ُ.ٖ٘ٗصُالبوطي،ُرمضانُسعيدُُمَحمَّدٌُ.ُد.ُأُُ،ُالكونيةُاليقينياتُكبرىُ(35)
 .٘سبقْتُترجمتُو،ُصُ(36)
ُوعظماءُالشافعيةُعلماءُكبارُمنُ،ُى ُٓ٘ٗةسنُوِلدَُُالغزالي،ُحمدَأُُبنُُمَحمَّدُبنُُمَحمَّدٌُُحامدُبوَأُُسالماإلُُِحجةُىو:ُالغزاليُماماإلُُِ(37)

ُمصنفاتوُاىمُومنُالصوفية،ُسادةُخيارُومنُاإِلسالمُفالسفة ُوالبسيطُوالوسيطُفيُالقياسُوالتعليلُليلغالُوشفاءُوالمنخولُالمستصفى:
ين،ُعلومُوِإحياء ينُجمالُالشافعية،ُطبقات:ُينظر.ُُى ُ٘ٓ٘سنةُوتوفيُالد  ُبغداد،ُ،ُاإِلرشادُمطبعةُالجبوري،ُاهللُدعب:ُتحقيقُاأَلسنوي،ُالد 

 .ٕٕٗ/ُٕم،ُٜٓٚٔسنة.ط
ُالحليميُ(38) :ُينظرُ.ى ُٖٖٛسنةُبجرجانُوِلدَُُث،دُ حَُومُُُقاضٍُُشافعي،ُفقيوُاهلل،ُعبدُبوَأُُالجرجاني،ُحليمُبنُالحسنُبينُالحسينُىو:

ُ–ُالعلميةُالكتبُدارُ،ُى ُٚٙٓٔسنةُالمتوفىُالحنفي،ُالروميُالقسطنطينيُاهللُعبدُبنُمصطفىُوالفنون،ُمياساألَُُكتبُعنُالظنونُكشف
 .ٖٕ٘/ُٕالزركلي،ُ،ُاأَلعالمُ؛ٖٛ/ُ٘م،ٕٜٜٔ-ُى ُٖٔٗٔبيروت

ُالراغبُ(39) ُمنُلوُى ،ُٓٓ٘سنةُتوفيُبغداد،ُنزيلُاأَلصبهاني،ُبالراغبُالمعروفُالقاسمُبوَأُُاإِلمامُمفضل،ُبنُُمَحمَّدُبنُالحسينُىو:
 .ٖٔٔ/ُ٘القسطنطيني،ُمصطفىُالظنون،ُكشف:ُينظر.ُالقرآنُتفسيرُالقرآن،ُالفاظُمفرداتُالبالغة،ُافانينُالراغب،ُاخالق:ُالكتب

ُمذىبُفيُالرياسةُليوِإُُانتهتُُْاأَلشعري،ُالمتكلمُالقاضي،ُالبصريُالقاسمُبنُجعفرُبنُُمَحمَّدُبنُالطيبُبنُُمَحمَّدُبكرُبوَأُُىو:ُالقاضيُ(40)
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ُاإلعجاز،ُروايةُفيُاإِليجازُنهايةُالقرآن،ُِإعجاز:ُوتصانيفُمنُ،ُى ُٖٓٗسنةُفيهاُوتوفيُبغدادُوسكنُ ،ىُٖٖٛسنةُالبصرةُفيُ،وِلدَُُاأَلشاعرة
 ٜ٘/ُٙالقسطنطني،ُمصطفىُالظنون،ُكشف:ُينظر.ُاألَئِمةُمناقب

ُببخاريُتوفيُ،ُالسبعةُقضاةالُحدَأُُالحنفيُزيدُبوَأُُالقاضيُ،(قندُبسمرُقريةُدبوسة)ُالدبوسيُسييعُبنُعمرُبنُاهللُعبيدُىوُزيد،ُبوَأُُ(41)
ُ،ُالظنونُكشف:ُينظر.ُاألَئِمةُاختالفُفيُالنظرُتأسيسُاأُلصول،ُفيُاألَنوارُوالفروع،ُاأُلصولُفيُاأَلسرار:ُالتصانيفُمنُلوُ،ُى ُٖٗسنة

 .ٛٗٙ/ُ٘القسطنطيني،ُمصطفى
ينُبسعدُالشهيرُعمرُبنُمسعودُاإِلمامُ،ُالمقاصدُشرحُ(42) ُ-ى ُٕٕٗٔبيروت،ُالعلمية،ُالكتبُدارُى ،ُٖٜٚسنةُوفىالمتُالتَّفتازاني،ُالد 

 .ومابعدىاُٖٖٗ/ُٖم،ٕٔٓٓ
الّتعريفات،ُللس يدُالشَّريفُالجرجاني،ُمطبعةَُأحمدُُُ.)ىيُالجوىرُالمجردُعنُالمادةُفيُذواتهاُمقارنةُلهاُفيُافعالها(:ُالنَّفسُالنَّاطقةُ(43)

 .٘ٙٔه،ُصُٕٖٚٔ-كامل،ُاستانبول
ُينظرُ(44) ينُبسعدُالشهيرُعمرُبنُمسعودُاإِلمامُ،ُصدالمقاُشرح: ُبيروت،ُالعلمية،ُالكتبُدارُى ،ُٖٜٚسنةُالمتوفىُالتَّفتازاني،ُالد 

 .ومابعدىاُٖٗٗ/ُٖم،ُٕٔٓٓ-ى ٕٕٗٔ
ينُسعدُسفية،نَّالُالعقائدُشرحُ(45)  .ٖٓٔصُالتَّفتازاني،ُالد 
ينُسعدُالمقاصد،ُشرح:ُينظرُ(46)  .دىابعُوماُٖٗٗ/ُٖالتَّفتازاني،ُالد 
 .ٛ٘صُرسالن،َأُُعلي.ُد.ُأُُوالخلود،ُالبعث:ُينظرُ(47)
ينُسعدُالمقاصد،ُشرح:ُينظرُ(48)  .بعدىاُوماُٖٗٗ/ُٖالتَّفتازاني،ُالد 
ُالطبيعيونُ(49) َُُأيُاأَلربعة،ُالطبائعَُُيعبدونَُُفرقةٌُ: :ُينظرُ.ُمنهاُمركبُالعالمُِإذُُْالوجود،َُأصلُُُأَلنَّهاُواليبوسة،ُوالرطوبةُوالبرودةُالحرارة:

.ُطُناشرون،ُلبنانُمكتبةُدحروج،ُعلي:ُتحقيقُالتهانوي،ُصابرُُمَحمَّدُبنُعليُُمَحمَّدُللباحثُوالعلوم،ُالفنونُاصطالحاتُكشَّافُموسوعة
 .ٖٓٔٔ/ُٕ،ُمُٜٜٙٔسنة

ينُسعدُالمقاصد،ُشرح:ُينظرُ(50)  .ٓٙصُرسالن،َأُُعلي.ُد.ُأُُ،ُوالخلودُالبعثُ؛ُٕٖٗ/ٖالتَّفتازانيُالد 
 .ٕٗ:ُُاآليةجزءُمنُُ،الجاثيةُةسوُرُ(51)
ينُسعدُالمقاصد،ُشرح:ُينظرُ(52)  .ومابعدىاُٖٗٗ/ُٖالتَّفتازاني،ُالد 
ينُكمالُاآلخرة،ُفيُالمنجيةُالعقائدُفيُالمسامرةُشرحُالمسامرة:ُينظرُ(53) ُ،(الهمامُبنِإُ)ُب   ُالمعروفُالحنفيُالواحدُعبدُبنُُمَحمَّدٌُُالد 

 .ومابعدىإُٓٔصُ،ُمُٕٕٓٓ-ُى ُٖٕٗٔسنة.ُطُبيروت،ُالعلمية،ُبالكتُدارُى ،ُٔٙٛسنةُىالمتوف
 .٘ٔٔ:ُُاآليةُالمؤمنون،ُسورةُ(54)
 .ٛوُُٚاآليتان،ُ،ُالزلزلةُسورةُ(55)
 .ُٕ٘٘صُ،ُرسالنَأُُعليُد.ُأُُوالخلود،ُثُُالبعَُ:ُينظرُ(56)
 .ُٗااليةُيونس،ُسورةُُ(57)
 .ٕٛسورةُص،ُاآليةُُ(58)
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ينظر:ُدالئُلُالن بوة،ُألَبيُبكرَُأحمدُبنُ(.ُعنهماُاهللُرضي)ُعباسُبنِإُُعنُالثوريُجهةُمنُالشعبُفيُالبيهقيُرواهُُُمرفوع،ُحديثمنُُُ(59)
ه،ُبابُماُرويُفيُٛٓٗٔه(،ُتحقيق:ُد.عبدُالمعطيُقلعجي،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُط.سنةُٛ٘ٗالحسينُالبيهقيُ)المتوفىُسنةُ

ُ.ُٕٕٗ/٘،ُخطبةُرسولُاهللُعليوُالصَّالةُوالسَّالمُبتبوك
ُ
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Research Summary: 

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon His Messengers, and the Seal 
of the Prophets Prophet Muhammad, and his family and companions, and the guidance of 
a gift to the Day of Judgment, and yet  ...  

The beholder in religion and philosophy, and a researcher at both of them, believe 
that belief in the existence of God Almighty and the afterlife, or search for principle and 
determination, two bases are important in religion and philosophy. 

Religions that rely foremost (the revelation), is the second origination (recycled) 
for the account and the penalty, the Occult, because it beyond the mind circle, where 
Ataqh mind their knowledge of where it is one of the Occult, Valamaad which is a revival 
after death, which entails responsibility and reward in a second life, is one of the most 
important motives for a good society, the basis of commitment to the rights of others, and 
stand at every Mataattalbh virtuous life fair. 

It is all, show the importance of proving the doctrine of resurrection of bodies 
after death, and the statement of the wisdom of recycled and penalty, after this brief word 
in the statement the importance of the subject, and that was the reason for an optional 
subject for a research title, would like to give a quick idea of the topics that included the 
search , when the nature of the research we require me to define concepts and meanings 
that I used during my research, held Mbgesa to determine the Baath meanings and 
recycled and the penalty and the relationship between them, and Mbgesa another to show 
how recycled and the box, and the rule of faith and denial to them in the eyes of Shara, 
with a statement of recycled wisdom and the penalty and their usefulness to the ethics of 
human and thus to reform society, and it sealed the most important points of the search, 
and Velth bibliography sources. 

After that Almighty Allah Ali completion of this research, it has reached the following 
results: 

1. Speakers believes that the Baath and recycled one sense. 
2. different people in the recycled on three doctrines: 

a. Recycled proven physical and spiritual together, he said by many Muslim 
scholars and speakers. 
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b. Evidence of spiritual re-only, at the most divine philosophers. 
c. Denying recycled at all, when natural philosophers. 

3. Faith Balamaad the penalty box in the eyes of al-Shara, meaning revive the God of 
the dead and returned to life again, to live another life eternal, it is the pillar of 
religion, until he became what science necessarily held consensus on Kafr of 
denied passport or frequent. 

4. There is the one who stopped him responsibility and reward in life again. 
5. The reconstituted and the penalty, the most important motivation for the reform 

of the human, and thus to do community Fadel. 
This is a summary of what its findings, it was the art Rightly Thanks to God 

Almighty, and I had missed it myself, and God knows and order, thankfully Crown success. 

ُ
 


